ULT25NEU

قم بتنزيل كت يّبي المشغل ودليل التشغيل
السريع باللغة التي تختارها من:
www.stirlingultracold.com/manuals

دليل التشغيل السريع:

---------------------------------------------------------------------قصه ،وغلفه ،واحتفظ به مع المجمد----------------------------------------------------------------------------

اإلعداد األولي
سدادة /مانع تسرب المنفذ

!

يجب أن تكون سدادة/مانع تسرب المنفذ في مكانها أثناء التشغيل.

مؤشر الطاقة

أ

تكون الوحدة في وضع التشغيل " "ONعندما تُضيء

وضع التشغيل ""ON

ب

اضغط مع االستمرار حتى تسمع صافرتي تنبيه

وضع إيقاف التشغيل ""OFF

ب

اضغط مع االستمرار حتى تسمع ثالث صافرات تنبيه

شاشة عرض LCD

ج

تعرض درجة حرارة الغرفة

شاشة عرض نقطة الضبط

و

اضغط/حرر لعرض نقطة الضبط الحالية ،سيتم عرض ## S

العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة

و

ثوان
اضغط/حرر أو انتظر ثماني
ٍ

تغيير نقطة الضبط

و

اضغط مع االستمرار حتى يُضيء مصباح  LEDالخاص بضبط درجة الحرارة ( Setهـ) ،ويتم عرض  ،S ##ثم اضغط على

أو

(د)

التغيير إلى اإلعداد المسبق

اضغط مع االستمرار على زر الضبط ( Setو) حتى يُضيء مصباح  LEDالخاص بضبط درجة الحرارة ( Setهـ) ،ويتم عرض ،## S
ثم حدد الضبط المسبق  ،1 Presetأو  ،2أو ( 3ي)

تأجيل إنذار درجة الحرارة المرتفعة

عندما يُضيء مصباح  LEDالخاص بدرجة الحرارة المرتفعة "( "Over Tempط) ،اضغط على الضبط المسبق ( 3 Presetي) حتى
يظهر الوقت ( 1.0ساعة) (إذا لم يُضئ مصباح  LEDالخاص بدرجة الحرارة المرتفعة  ،Over Tempفعندئ ٍذ يعمل الضبط المسبق
 3 Presetباعتباره ضب ً
طا مسبقًا لدرجة الحرارة)

العودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة

ثوان ،واضغط على الضبط المسبق  3 Presetللعودة إلى شاشة عرض درجة الحرارة
انتظر ثماني
ٍ

انظر رمز الخطأ مرة أخرى

إذا كان مصباح  LEDالخاص بالخطأ (( )Errorح) يُضيء ،فاضغط على الضبط المسبق ( 2 Presetي) لفترة وجيزة
(إذا كان مصباح  LEDالخاص بالخطأ ( )Errorغير مضيء ،فسيصبح الضبط المسبق  2 Presetهو الضبط المسبق لدرجة الحرارة)

لوحة القفل

اضغط مع االستمرار على الضبط المسبق  ،1 Presetو ،2و( 3ي) حتى يُضيء مصباح ( Lockedمقفل) (ز) (حوالي خمس
ثوان)
ٍ

لوحة الفتح

اضغط مع االستمرار على الضبط المسبق  ،1 Presetو ،2و( 3ي) حتى ينطفئ مصباح ( Lockedالقفل) (ز) (حوالي خمس
ثوان)
ٍ

رموز شاشة العرض LCD

 - ## Pالضبط المسبق لدرجة الحرارة - h ## ،تم كتم صوت اإلنذار - ## E ،رمز الخطأ
(انظر دليل التشغيل)

ط

ح

ز

ي
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 ،Athensأوهايو  ،45701الواليات المتحدة األمريكية

ج

هـ

و

د

أ

ب

دليل التشغيل السريع

وظائف متقدمة

•عند تشغيل الوحدة للمرة األولى،
سيضيء مصباح ( Over Tدرجة
الحرارة المرتفعة) باللون األحمر
حتى تصبح درجة الحرارة في حدود
 10درجات من نقطة الضبط.
•يتعذر قفل اللوحة حتى تصبح درجة
الحرارة في حدود  10درجات من
نقطة الضبط.
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